
AD\1169329SV.docx PE627.682v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2014-2019

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2018/2166(DEC)

23.01.2018

YTTRANDE

från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget 
för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan 
(2018/2166(DEC))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean



PE627.682v02-00 2/7 AD\1169329SV.docx

SV

PA_NonLeg



AD\1169329SV.docx 3/7 PE627.682v02-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att kommissionens övergripande genomförande av 
budgetrubrikerna miljö, klimatåtgärder, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för 2017 är 
tillfredsställande. 

2. Europaparlamentet är tillfreds med det arbete som utförts av de fem decentraliserade 
byråer som omfattas av dess ansvarsområde och som utför tekniska, vetenskapliga eller 
förvaltningsmässiga uppgifter till stöd för unionens institutioner när de utarbetar och 
genomför politiken på områdena miljö, klimat, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, samt 
det sätt på vilket dessa byråers budgetar genomförs. 

3. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten detta år i sin årsrapport om 
genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 beslutade att inte göra en bedömning 
av, eller fastställa en uppskattad felnivå för, området landsbygdsutveckling, 
marknadsåtgärder, miljö, klimatpolitik och fiske, men ger dock en inblick i den typ av 
fel som kan förekomma på detta område (i första hand icke stödberättigade 
stödmottagare, verksamheter, projekt eller utgifter). Parlamentet noterar att endast 6 av 
de 230 transaktionerna i det urval som användes för att uppskatta fel för Naturresurser 
(2,4 %) avser miljö, klimatpolitik och fiske. Parlamentet noterar att ingen felprocent 
beräknats för rubrik 3, som omfattar utgifter för hälsa samt livsmedels- och 
fodersäkerhet.

Miljö och klimatpolitik

4. Europaparlamentet noterar att Life-programmet firade sitt 25-årsjubileum 2017. 
Parlamentet betonar att programmet tillhandahöll 222 miljoner EUR för att 
medfinansiera 139 nya projekt. 

5. Europaparlamentet betonar att ytterligare ansträngningar måste göras för att minska 
försenade betalningar inom ramen för Life-programmet, eftersom 5,8 % av 
betalningarna överskred de lagstadgade tidsfristerna 2017 (3,9 % 2016, 12 % 2015).

6. Europaparlamentet påpekar att halvtidsutvärderingen av Life-programmet, som omfattar 
åren 2014–2015, offentliggjordes 2017. Parlamentet noterar att eftersom de flesta 
projekten ännu inte hade inletts och få projekt hade avslutats, inriktades utvärderingen 
främst på de processer som införts för att nå programmets mål, och man drog slutsatsen 
att programmet ger ett mervärde för unionen, samtidigt som möjligheter till 
förbättringar uppmärksammades. Parlamentet betonar att förfarandena för 
bidragsförvaltning, särskilt ansöknings- och rapporteringsförfarandena, inte bara 
behöver förenklas utan även avsevärt snabbas på.

7. Europaparlamentet noterar att villkoren i beslutet om samarbete med 
Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) avseende personalen 
innebär en mycket ansträngd personalsituation i GD ENV när det gäller verksamheten 
inom ramen för Life-programmet, vilket kan kräva ytterligare översyn av 
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arbetsmetoderna och arrangemangen inom generaldirektoratet. 

8. Europarlamentet betonar att de internkontrollsystem inom GD ENV och GD CLIMA 
som granskades endast var delvis ändamålsenliga, eftersom vissa mycket viktiga 
rekommendationer fortfarande behöver åtgärdas i enlighet med de överenskomna 
handlingsplanerna.

9. Europaparlamentet noterar att GD CLIMA omorganiserades från och med den 1 oktober 
2017 för att avskaffa det delade resursdirektoratet ENV/CLIMA, inklusive dess budget 
och finansiella enhet, och att generaldirektoratet nu till fullo integrerar det delade 
resursdirektoratets finansiella verksamhet, administrativa stöd, interna kommunikation 
och informationsteknik. 

10. Europaparlamentet betonar att GD CLIMA och GD BUDG övervakar 
klimatintegreringsmålet på 20 % i den fleråriga budgetramen, och att GD CLIMA 
stöder andra generaldirektorat i arbetet med att integrera klimatåtgärder i verksamheten. 
Parlamentet beklagar att endast 19,3 % av unionens budget 2017 avsattes för 
klimatrelaterade åtgärder, och att det beräknas att genomsnittet för perioden 2014–2020 
kommer att vara endast 18,8 %.

11. Europaparlamentet oroar sig över att den anseenderelaterade reservationen avseende de 
kvarstående betydande säkerhetsrisker som hade identifierats i unionsregistret för 
utsläppshandelssystemet (EU ETS) upprepas i GD CLIMA:s årliga verksamhetsrapport 
för 2017.

Folkhälsa

12. Europaparlamentet välkomnar att både åtagandebemyndigandena och 
betalningsbemyndigandena för det tredje folkhälsoprogrammet (folkhälsoprogrammet) 
genomfördes fullt ut. Parlamentet konstaterar att en stor majoritet av åtgärderna inom 
folkhälsoprogrammet genomförs av Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och 
livsmedelsfrågor.

13. Europaparlamentet betonar att GD SANTE under 2017 avslutade halvtidsutvärderingen 
av folkhälsoprogrammet, vilken omfattade åren 2014–2016, där det konstaterades att 
folkhälsoprogrammet gav påtagliga resultat och var mycket relevant för 
medlemsstaternas behov, och där det rekommenderades att man skulle stärka insatserna 
för att skapa mervärde för unionen, öka synergierna och se till att resultaten förbättrades 
genom samarbete med unionens övriga finansieringsinstrument.

14 Europaparlamentet välkomnar lanseringen av 24 europeiska referensnätverk för 
patienter med sällsynta och komplexa sjukdomar, vilka involverar 900 högt 
specialiserade hälso- och sjukvårdsenheter från över 300 sjukhus i 26 länder, dvs. i 25 
medlemsstater och i Norge.

Livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd

15. Europaparlamentet välkomnar att både de åtagandebemyndiganden och de 
betalningsbemyndiganden som fanns tillgängliga för programmen för 
livsmedelssäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd genomfördes fullt ut.
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16. Europaparlamentet beklagar att GD SANTE hade en genomsnittlig kvarstående 
felprocent på 2,5 % för den totala verksamheten på området livsmedels- och 
fodersäkerhet under 2017, vilket överstiger väsentlighetsgränsen på 2 %. Parlamentet 
noterar att detta beror på överskattningar i medlemsstaternas ersättningsanspråk i 
samband med strukturella ändringar i förvaltningen och kontrollerna av 
ersättningsanspråken i en medlemsstat. Parlamentet uppmanar GD SANTE att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att detta inte upprepas i framtiden genom att till 
exempel öka användningen av de förenklingsåtgärder som föreskrivs i 
budgetförordningen.

17. Europaparlamentet betonar att GD SANTE under 2017 offentliggjorde 
halvtidsutvärderingen av den gemensamma finansieringsramen för livsmedelskedjan 
2014–2020, i vilken man drog slutsatsen att den nuvarande ramen fungerar väl och att 
den bidragit till att skapa mervärde för EU. Parlamentet noterar att kommissionen, i 
enlighet med revisionsrättens rekommendationer, arbetar för att utveckla en metod för 
kostnadseffektivitetsanalyser på området för livsmedelskedjan, i syfte att göra framtida 
ekonomiska utvärderingar av EU-finansierade insatser mer robusta.

18. Europaparlamentet anser, på grundval av tillgängliga uppgifter och rapporten om 
genomförandet att kommissionen kan beviljas ansvarsfrihet för utgifterna på områdena 
miljö och klimatpolitik, folkhälsa och livsmedelssäkerhet för budgetåret 2017.
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